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  Short Communication (Control: Insects)   )حشرات :مكافحة( مختصرة بحـــوث
  

  في المصائد الفيرمونية التجميعية  المبيدات الحشريةدور 
 Rhynchophorous ferrugineus Olivier لسوسة النخيل الحمراء
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 الملخص

 Rhynchophorous ferrugineusفي المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء دور المبيدات الحشرية .2013 .السعود، أحمد حسين

Olivier  ،192-187 ):2(31. مجلة وقاية النبات العربية.  
على استخدام المصائد الفيرمونية التجميعية،  Rhynchophorous ferrugineus Olivier  (Coleoptera: Curculionidae) سوسة النخيل الحمراء إدارةتعتمد 

. أجري هذا البحث في مزارع )لترات من الماء 5- 4باإلضافة إلى  والكيرمون أحياناً غرام مبيد حشري  10(الفيرمون التجميعي، المادة الغذائية و والتي تحتوي على
لمعرفة تأثير إضافة المبيدات الحشرية إلى المصائد الفيرمونية التجميعية على  2007يوليو /تموز - فبراير/النخيل في منطقة الرحبة (إمارة أبو ظبي) خالل الفترة شباط

غرام ديازينون محبب وشاهد بدون معاملة) وفي  10غرام كارباريل،  10( احتوت التجربة على ثالثة معامالت لتي تلتقطها هذه المصائد.أعداد سوسة النخيل الحمراء ا
كما ته، يكلما نقصت كم إليهايومًا، وأضيف الماء  25لترات ماء، واستبدلت كل حوالي  5-4غرام من ثمار التمر العلفي و 350مكررات أضيف لكل مصيدة  6

أضيفت عبوة من و كل شهر، ل بمقدار عبوة ملغ 700زنة  Methyl-5-Nonanol 90%+ 4-Methyl-5-nonanone 10%-4كل من الفيرمون التجميعي: استخدم
لتين والشاهد، وكانت بينت النتائج عدم وجود فروق معنوية في أعداد الحشرات الملتقطة، بين هاتين المعام شهرين. كل مل، 40سعة  Ethyl Acetate 98%الكيرمون 

على التوالي، ويدل  ،شهر لكل من الكارباريل، الديازينزن والشاهد/مصيدة/حشرة 18.2و  18.7، 14.8حشرة، وبمعدل  546و  560، 443أعداد الحشرات الملتقطة 
 .بالماء وبشكل دائم واالكتفاء بتزويدها ،هذا على عدم ضرورة إضافة المبيدات الحشرية إلى هذه المصائد

  .Rhynchophorus ferrugineus، مبيدات حشرية، تجميعيةمصائد فيرمونية  :كلمات مفتاحية
  
  مقدمةال
  

 Rhynchophorus ferrugineus Oliverسوسة النخيل الحمراء تعد 
(Coleoptera: Curculionidae)  من أهم وأخطر الحشرات التي

وتسبب الحشرة أضرارًا بالغة لنخيل ، )21، 9(والنخيل  جوز الهندتهاجم
يومًا تزايد أعداد الحشرة ت .)14، 7، 4( التمرفي منطقة الخليج العربي

على ها نتيجة العديد من العوامل ومنها، تواجدبعد يوم، وبشكل كبير، 
إناث سوسة النخيل تفوق أعداد تو  ،)19، 7، 3، 2، 1( مدار العام

 ،)18 ،6 ،2وهذا ما يزيد من خطورة اآلفة ( الذكور الحمراء على أعداد
، 10، 6، 2( تها، خالل فترة حياوتضع األنثى أعدادًا كبيرة من البيض

13 ،14(.  
باستخدام إحدى طرق  يصعب مكافحة سوسة النخيل الحمراء،

بسبب تواجد كافة أطوارها في داخل جذوع أشجار النخيل  المكافحة،
واألعداء الحيوية التي  تأثير الظروف البيئية الصعبةاألنظار، و  بعيدة

وقد نجحت ) 2( في حال استخدامها والمبيدات ،تهاجم أطوارها المختلفة
، )11 ،7( برامج المكافحة المتكاملة في الحد من أضرار هذه اآلفة

وتلعب المصائد الفيرمونية التجميعية دورًا رئيسيًا في برامج مكافحة هذه 
، 12، 8، 5، 2( الصحيح، في حال استخدامها بالشكل اآلفة الخطيرة

فهي تعمل على تجميع أعدادًا كبيرة من الذكور واإلناث وتحدد  ،)13
، 1( أماكن انتشار الحشرة وفترات نشاطها خالل العام، وكثافتها العددية

استخدام المصائد الفيرمونية باإلضافة إلى وقد أدى  ،)17، 16، 15، 9
في طرق المكافحة األخرى إلى خفض أضرار الحشرة بشكل كبير 

ة وبينت دراس )،25( في المملكة العربية السعودية منطقة القطيف،
فشل المكافحة الكيميائية في القضاء على هذه الحشرة أو ) 11(سابقة 

وال  في المملكة العربية السعودية وضعها تحت الحد االقتصادي الحرج،
هذه استخدام وأدى ، عدد من الطرق لتحقيق هذا الهدف إتباعبد من 
خفض إلى لمدة سنتين متتاليتين في مزارع النخيل في الهند  ،التقنية
أعداد )، وانخفضت 22( %75حوالي فيها بالحشرات الملتقطة، أعداد

الملتقطة في المصائد الفيرمونية التجميعية  R. palmarumالحشرة 
في مونية المصائد الفير  بشكل كبير بعد عدة سنوات من استخدام

  ).23( كوستاريكا
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تؤثر مكونات المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل 
المادة الغذائية التي  ،الماء الكيرمون، ،الفيرمون( وبخاصةالحمراء 

 ) على فاعلية هذه التقنيةالمبيدات الحشرية تبديلها،تضاف إليها، ومدة 
) أن إضافة التمر العلفي إلى المصائد 13(السعود ، فقد وجد )10، 2(

 أضعافأدى إلى زيادة أعداد الحشرات الملتقطة فيها حوالي عشرة 
في المصائد التي احتوت على الفيرمون والماء  التقطتاألعداد التي 

الحشرات للقضاء على المبيدات الحشرية إلى المصيدة وتضاف فقط، 
فاعلية  Carbaryl و Carbofuran وأثبت كل من ،هاالتي تسقط بداخل

في حقول النخيل  R. palmarumالفيرمونية للحشرة في المصائد  عالية
الفيرمونية التجميعية التي  المصائد )، والتقطت28( ماليزياالزيتي في 
سوسة النخيل الحمراء  أكبر عدد من، Carbofuranمبيد  أضيفإليها

في فروق معنوية بين المبيدات المختبرة )، وسجلت 24 ،21، 20 ،10(
 .)20(المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء 

تحديد دور المبيدات الحشرية في المصائد لتم إجراء هذا البحث 
الحمراء، على أعداد الحشرات التي الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل 

االستغناء عن المبيدات للحفاظ على البيئة من التلوث  وٕامكانية، تلتقطها
وعدم اإلضرار بالكائنات الحية وتوفير أسعار الكميات الهائلة من 
المبيدات التي تضاف على مئات اآلالف من المصائد الفيرمونية 

  .التجميعية لسوسة النخيل الحمراء في أماكن زراعة النخيل
  

  وطرائقهمواد البحث 
  

  هاوفترة تنفيذالتجربة  موقع
في أربعة  2007يوليو /زو تم -فبراير/شباطتم تنفيذ التجربة خالل الفترة 

مزارع نخيل في منطقة الرحبة التابعة إلمارة أبو ظبي، حيث تشتد 
تحتوي كل مزرعة من  بسوسة النخيل الحمراء.أشجار النخيل  إصابة

 25و 5تراوح أعمارها بين تشجرة نخيل، و  140هذه المزارع على حوالي 
  .سنة

  
  المصيدة الفيرمونية التجميعية

المصيدة عبارة عن سطل بالستيكي، معامل باألشعة فوق البنفسجية، 
لترات من الماء، أملس من الداخل  8-6أصفر اللون، يتسع لكمية 

لعرقلة خروج الحشرات بعد سقوطها بداخل المصيدة وتسهيل تنظيفه، 
وخشن من الخارج، بسبب وجود نتوءات من األسنان البالستيكية 

لتسهيل تسلق الحشرات عليه،  مم 2الصغيرة والتي يبلغ طولها حوالي 
 أربعن الجوانب الخارجي ملجدار ودخولها إلى المصيدة، يوجد على ا
سم للفتحة  3سم وعرض  8بطول  فتحات، وثالثة فتحات على الغطاء،

وتبعد هذه  ،سم 16حوالي  الواحدة، المسافة بين الفتحة والسطح السفلي

سم على  4سم على الجوانب وحوالي  10حوالي  ،الفتحات عن بعضها
يوجد في منتصف الغطاء فتحة صغيرة لوضع سلك معدني أو  الغطاء،

  .الستيكي لتعليق الفيرمون والكيرمونب
غرام من ثمار التمر  350كمية  )1: واحتوت كل مصيدة على

ليترات من الماء، بحيث  5-4 )2لعلفي كمادة غذائية جاذبة للحشرة؛ ا
سم عن الحافة  4-3وصل مستواه في داخل المصيدة إلى مسافة تقل 

خل المصيدة السفلية للفتحات الجانبية لمنع الحشرات التي تسقط في دا
-Methyl-5-4الفيرمون التجميعي:  )3من الهروب أو الطيران؛ 

Nonanol (9 parts) + 4- Methyl-5- Nonanone(one parts)  عيار
 Ethylالكيرمون  )4يفت عبوة جديدة لكل مصيدة شهريًا؛ ضأ ،غم 700

acetate 98%،  كل شهرين. منهعبوة تضاف  
(عند  ذلكلالمادة الغذائية والماء كلما دعت الحاجة  تبدل

نمواألعفان والفطريات على السطح)، وأضيف الماء إلى المصائد كلما 
اجريت عمليات  كانت كمياته تنقص فيها للمحافظة على فاعليتها.
لك، حتى اإلنتهاء تنظيف وصيانة للمصائد بشكل دائم وعند الحاجة لذ

  من التجربة.
  

  المعامالت
مبيدين من المبيدات التي تضاف إلى المصائد الفيرمونية تم اختبار 

(كارباريل وديازينون) إضافة  مختلفة من العالمالتجميعية في مناطق 
  إلى شاهد بدون معاملة.

  
  أماكن وضع المصائد

سم وطمر القسم السفلي  12كل مصيدة في حفرة بعمق حوالي  وضعت
بفعل الرياح أو الحيوانات أو المؤثرات  تدحرجمنها لتثبيتها ومنعها من ال

، وفي مسافة بين أشجار النخيل تبعد حوالي أربعة الخارجية األخرى
  أمتار عن الشجرة.

  
  تصميم التجربة وتوزيع المعامالت في الحقل

ثالثة بالتصميم العشوائي الكامل، احتوت على تم تنفيذ تجربة 
مصيدة  18احتوت التجربة على  ، وبذلكمكرراتمعامالت، في ستة 

في نطاق حول محيط المزرعة والذي يحتوي عها وتم توزي ،فيرمونية
م بين كل مصيدتين  50على أشجار النخيل، وبفاصل حوالي 

  .متجاورتين
كررات الستة هذه الممن مكرر تم ترقيم هذه المصائد في كل 

حسب الترتيب السابق، وسجلت أعداد  3-1 باألرقام المسلسة من
، كما تم نقل كل أسبوعياً  والعدد الكلي) إناث(ذكور،  الحشرات الملتقطة

بعد  ،م 50والبالغ حوالي مصيدة من مكانها إلى المكان المجاور لها 
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 المكان تأثيرالستبعاد  تسجيل أعداد الحشرات الملتقطة في كل منها،
المجال لكل معاملة من هذه المعامالت  وٕافساحهذه المعامالت على 

  وعدة مرات خالل فترة التجربة.اللتقاط الحشرات في المواقع المختلفة 
لتحديد  تم تبويب النتائج في نهاية فترة الدراسة وحللت إحصائياً 

ن الفروق بين المعامالت بعد الحصول على قيمة أقل فرق معنوي بي
  متوسطات المعامالت.

  

  تحليل النتائج
 تسجيل أعداد الحشرات الملتقطة في كل مصيدة من هذه المصائد تم

ومن ثم جمعت األعداد الشهرية  (ذكور، إناث والمجموع الكلي) أسبوعياً 
تم تبويب النتائج لها، واألعداد الكلية لكل معاملة من هذه المعامالت. 

على  ، ومقارنتها اعتماداً إحصائياً وحللت بعد جمع أعداد الحشرات، 
  % بين متوسطات المعامالت. 5اختبار أقل فرق معنوي على مستوى 

  

  النتائج والمناقشة
 

 R. ferrugineusالنخيل الحمراء أعداد الحشرات الكاملة لسوسة
  تجميعيةالالملتقطة في المصائد الفيرمونية 

ألعداد الحشرات التي تم اصطيادها في  األسبوعيةتم تسجيل النتائج 
لكل  ،هذه المصائد، وسجلت أعداد الذكور واإلناث والمجموع الكلي

)، وبينت 1 شكل( الدراسةمعاملة من هذه المعامالت، خالل فترة 
  النتائج ما يلي:

  

أعداد الذكور  إلى تباين 1 يشير الشكل - أعداد الذكور الملتقطة
الملتقطة في المصائد التي احتوت على هذه المعامالت المختلفة، 

ديازينون، حشرة للمعامالت،  173و  151 ،212وكانت هذه األعداد، 
، وبأخذ متوسطات أعداد الحشرات على التوالي كارباريل والشاهد

بين التحليل  الملتقطة في كل معاملة من هذه المعامالت الثالثة،
لهذه النتائجتفوق الديازينون على الكارباريل ولم تالحظ فروق  ائياإلحص

وتبين هذه  معنوية بين الديازينون والشاهد أو بين الكارباريل والشاهد.
حشرة) التقطت في المصائد  212النتائج أن أكبر أعداد من الذكور(

حشرة) في المصائد التي  151التي أضيف إليها الديازينون، وأقلها (
% 32.3و  28.2، 39.5إليها الكارباريل، وكانت نسب الجمع أضيف 

على التوالي. ازدادت أعداد  ،للمعامالت ديازينون، كارباريل والشاهد
 الحشرات التي التقطت في المصائد التي أضيف إليها ديازينون بمقدار

حشرة عن األعداد التي التقطت في المعاملة التي احتوت  39، و 61
% 7.3و 11.4شاهد، وشكلت هذه األعداد ما نسبته على كارباريل وال
 22 رعلى التوالي، والتقط الشاهد أعداد أكبر بمقدا ،لهذا المبيد والشاهد

حشرة بالمقارنة مع األعداد التي التقطت في المصائد التي احتوت على 
   4.2، 5.8%، وكانت معدالت الصيد 4.1كارباريل، وبما يعادل 

  على التوالي. ،اتين المعاملتين والشاهدحشرة/مصيدة/شهر له 4.8و 
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 -/شباط(اإلمارات العربية المتحدة) خالل الفترة فبراير مصائد فيرمونية تجميعية في منطقة الرحبة 6أعداد سوسة النخيل الحمراء الملتقطة في  .1 شكل
 .2007تموز/يوليو، 

Figure 1. Number of red palm weevil catches in 6 collective pheromone traps in Al-Rahba (UAE) during the period February-
July, 2007. 
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 على تفاوت 1تدل النتائج الواردة في الشكل  -  أعداد اإلناث الملتقطة
المعامالت أعداد اإلناث التي جمعت في المصائد التي احتوت على 

حشرات للمعامالت  373و 292، 348ط، االتقالمختلفة،فقد تم 
على التوالي، وبأخذ متوسطات أعداد  ،ديازينون، كارباريل والشاهد

الحشرات الملتقطة في كل معاملة من هذه المعامالت الثالثة، بين 
التحليل اإلحصائي لهذه النتائجعدم وجود فروق معنوية بين هاتين 

حشرة)  373األعداد من اإلناث ( المعاملتين والشاهد.فقد تم التقاط أكبر
 292( (الشاهد) وأقلها يدفي المصائد التي لم يضاف إليها أي مب

حشرة) في المصائد التي احتوت على الكارباريل، وكانت نسب الجمع 
على  ،% للمعاملتين، ديازينون، كارباريل والشاهد36.8و 28.8، 34.4

التوالي. فقد كانت مقادير الزيادة في أعداد الحشرات الملتقطة في 
ائد التي احتوت بالمقارنة مع ما تم التقاطه في المص 81و 25الشاهد 

على التوالي، وشكلت هذه األعداد ما نسبته  ،على ديازينون والكارباريل
%، وازدادت األعداد التي التقطتها المصائد التي احتوت على 8و 2.5

حشرة بالمقارنة مع ما التقطته تلك التي احتوت  56ديازينون بمقدار 
وع العام % من المجم5.5على كارباريل وشكل هذا العدد ما نسبته 

   8.1، 9.7وكانت معدالت الصيد  لإلناث الملتقطة خالل فترة الدراسة
  على التوالي. ،حشرة/مصيدة/شهر لهاتين المعاملتين والشاهد 10.4و 
  

أعداد الحشرات أن  1يبين الشكل  - األعداد الكلية للحشرات الملتقطة
 تهاتين المعاملتين والشاهد، كانالتي التقطت في كل معاملة من 

، على التوالي ،لهاتين المعاملتين والشاهد حشرة 546و  443 ،560
وبأخذ متوسطات أعداد الحشرات الملتقطة لكل معاملة من هذه 

إلى عدم وجود بين التحليل اإلحصائي لهذه النتائج المعامالت الثالثة، 
هاتين المعاملتين والشاهد، وتفوق الديازينون على فروق معنوية بين 

االكارباريل. كما أشارت هذه النتائج إلى التقاط أكبر األعداد من 
 حشرة) في المصائد التي احتوت على ديازينون، وأقلها 560( الحشرات

حشرة) في المصائد التي احتوت على كارباريل، وكانت نسب  443(
% للمعامالت ديازينون، كارباريل 35.3و  28.6، 36.2الجمع 

  والشاهد، على التوالي.
كانت أعداد الحشرات التي التقطت في المصائد التي احتوت 

المصائد التي احتوت  أكبر من تلك التي التقطت في على مبيد ديازينون
% من مجموع 7.6حشرة وبما يعادل  117على مبيد كارباريل بمقدار

الحشرات التي التقطت في كافة المصائد وخالل فترة تنفيذ التجربة، 
حشرة عن تلك التي جمعت في الشاهد وبما  14وكانت هذه الزيادة 

وازدادت األعداد في الشاهد  % من المجموع العام للحشرات،0.9يعادل 
حشرات عن األعداد التي التقطت في المصائد التي  103بمقدار 

% من المجموع  6.6احتوت على كارباريل، ويشكل هذا العدد ما نسبته 

 15.2و 12.3 ،15.6العام للحشرات، وكانت معدالت الصيد 
لكل من المصائد التي احتوت على ديازينون،  حشرة/مصيدة/شهر

 14.3كارباريل والشاهد على التوالي وبمعدل صيد كلي 
، 5، 4، 2( تتفق هذه النتائج مع ما ذكره سابقاً  حشرة/مصيدة/شهر.

11 ،14 ،15 ،24 ،25.(  
 التجربة، فترة تنفيذكامل  تواجدت الحشرة بشكل دائم وخالل

وكانت أعداد اإلناث  )24، 22 ،14 ،8 ،3( ويتفق ذلك مع ما وجده
وبنسب جنسية أكبر من أعداد الذكور وفي كافة القراءات التي سجلت، 

 :1 الدراسةإناث) لمجموع ما تم التقاطه من حشرات خالل فترة  (ذكور:
لمصائد التي احتوت على ديازينون، ل 1:2.16و 1:1.93 ،1.64

 ،1.89: 1 ، وبنسبة جنسية عامةعلى التوالي ،كارباريل والشاهد
  .)13، 10، 6، 2( دراسات سابقةوتتطابق هذه النتائج مع 

المبيدات إلى المصائد الفيرمونية على أن إضافة  1 لشكلا بيني
التجميعية ال تزيد من فاعليتها، بل على العكس من ذلك يكون لها أثرًا 

ويتعارض ، هذه التقنيةطاردًا لإلناث، وهي المستهدف األول من 
 ةعلى ضرورة إضاف ) الذين أكدوا24 ،21، 10( دراسات أخرىمع

ما  كما تتعارض مع المبيدات إلى المصائد الفيرمونية لزيادة فاعليتها.
فروق معنوية بين اللذان وجدا ) Satarkar )20 و Faleiro نشره

متوسطات أعداد سوسة النخيل الحمراء التي التقطتها المصائد خالل 
 وكانت معدالت الصيداألسبوعين الثاني والرابع، من إجراء التجارب، 

حشرة/مصيدة/أسبوع خالل اإلسبوع الثاني من تنفيذ التجربة، في  9.33
وسجل ، Carbofuran G3المصائد التي أضيف اليها 

Monocrotophos 4.33ة (أكبر األعداد من الحشرات الملتقط 
 Carbofuranفي األسبوع الرابع من التجربة، تبعه  )حشرة/مصيدة

أكبر األعداد   Carbofuran3Gسجل و  )،حشرات/مصيدة 3( وبمعدل
 واحتل مبيد، حشرة/مصيدة) 25من الحشرات في نهاية التجربة (

Deltamethrin و Carbaryl  على التوالي،  ،والثالثةالمرتبتين الثانية
في المصائد  )حشرات/مصيدة 7( والتقطت أقل األعداد من الحشرات

وربما يعود السبب في ذلك إلى  Nimbicidine التي احتوت على
الرائحة المزعجة لهذا المبيد، وكانت أعداد الحشرات الملتقطة منخفضة 

 ليهالمعدالت الصيد في المصائد التي أضيفت إ في الشاهد ومعادلة
، Chlorpyriphos المبيدات الحشرية ذات الرائحة الكريهة مثل

Nimbecidine  وPhorate . إن انطالق الروائح الخاصة من المصائد
 ،التي أضيفت إليها المبيدات، نتيجة موت الحشرات التي انجذبت إليها

اإلناث من  ذباب، سوسة النخيل الحمراء، وحشرات أخرى أدى إلى نفور
هذه الروائح وتوجهها إلى المصائد الخالية من هذه المواد، والتي تنطلق 

وقد ساهمت نتيجة هذا  ،منها رائحة المادة الغذائية والفيرمون والكيرمون
دولة في المستخدمة البحث في منع استخدام المبيدات في المصائد 
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وتوفير  ،الفاإلمارات العربية المتحدة، والتي يقدر عددها بمئات اآل
، نتيجة كميات كبيرة جدًا من المبيدات التي كانت تستهلك سنويا

 بإضافتهاوتوفير تكاليف اليد العاملة التي تقوم  ،استخدامها في المصائد
  .يومًا وعلى مدار السنة 15وتنظيف المصائد كل 

 
Abstract 

Al-Saoud, A.H. 2013. The role of insecticides in collective pheromone traps of the red palm weevil Rhynchophorous 
ferrugineus Olivier. Arab Journal of Plant Protection, 31(2): 187-192. 

The management of red palm weevil, Rhynchophorous ferrugineusOliv (Coleoptera: Curculionidae). Depend mainly on the collective 
pheromone traps, which contained a combination of pheromone, food bait, 10 g of insecticides, 4-5 L water and sometime kairomone. A 
field trial was conducted in date palm farms at Al Rahba (Emirate Abu Dhabi) during February- July 2007, to determine the role of 
insecticides in collective  pheromone traps, using 3 treatments (10 grams Carbaryl, 10 grams Diazinon G and Control) with 6 replications 
each. Each trap contained,350 g fodder date fruits and about 4-5 liters water which was added as required and the bait was replaced at 25 
days interval. The combination of pheromone 4-Methyl-5-Nonanol 90%+ 4-Methyl-5-Nonanone 10%, 700 mg was used and added monthly, 
while 40 ml of the kairomone ethyl acetate 98%, was added every 2 months. The results showed that there were no significant differences 
between these treatments and the control. The total accumulative number of trapped weevils was 443, 560 and 546 with an average of 14.8, 
18.7 and 18.2 weevils/trap/month for carbaryl, diazinon and control treatments, respectively. This result indicated that there was no need to 
add insecticides to the traps and the addition of water was sufficient. 
Keywords: Collective pheromone traps, insecticides, Rhynchophorus ferrugineus 
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